CENNIK
(2022/08)
WIZYTA STOMATOLOGICZNA

konsultacja lekarska, badanie, porada, wydanie zaświadczenia, recepty itp.

100 PLN

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
WYPEŁNIENIA

zależnie od wielkości

250 - 300 PLN

ubytki klinowe, niewielkie wykruszenia

200 PLN

licowanie materiałem kompozytowym

250 PLN

odbudowa zęba materiałem kompozytowym

300 PLN

dewitalizacja, trepanacja, opatrunek, nacięcie ropnia itp. (jako
pilna interwencja)

150 PLN

jednego

150 PLN

dwóch

200 PLN

trzech

250 PLN

opatrunek

jako kontynuacja leczenia

100 PLN

impregnacja

lapisowanie zębów mlecznych (całość uzębienia)

100 PLN

lakowanie

zębów stałych (za każdy ząb)

150 PLN

fluoryzacja

lakierem fluorowym

200 PLN

szynowanie rozchwianych zębów

kompozytem z włóknem szklanym ( do 8 zębów )

600 PLN

zębów martwych ( 1 ząb, 1 wizyta )

100 PLN

światłoutwardzalne

zaopatrzenie bolącego zęba
ENDODONCJA
(leczenie kanałowe)

PROFILAKTYKA

wypełnienie kanałów

wybielanie
INNE
ćwieki do retencji wypełnień
scaling

metodą nakładkową (szyny na oba łuki zębowe + 4 strzykawki
600 PLN
preparatu)
okołomiazgowy

20 PLN

dokanałowy z włókna szklanego

50 PLN

usunięcie kamienia nazębnego

150 PLN

piaskowanie

200 PLN

CHIRURGIA
EKSTRAKCJE

standardowa
chirurgiczna

200 PLN
o wysokiej skali trudności (dużo narzędzi i czasu)

ZNIECZULENIE
INNE

do 300 PLN
20 PLN

nacięcie ropnia
infekcje zębodołu

150 PLN
leczenie, 1 wizyta

150 PLN

PROTETYKA
akrylowa
PROTEZY

1000 PLN

elastyczna

1800 PLN

szkieletowa

struktura metalowa

1800 PLN

zatrzask do protez

(na wkładzie korzeniowym)

800 PLN

metalowa lana

KORONY
(mosty)

400 PLN

porcelanowa

na metalu (całkowicie kosmetyczna, metal jest niewidoczny)

800 PLN

porcelanowa

na cyrkonie

1500 PLN

Zx27

podparcie szklane

1800 PLN

wkład koronowo-korzeniowy

odlew metalowy

200 PLN

prace w złocie

cena zależna od ilości zużytego materiału

wg. wagi

korekta protez

100 PLN

naprawa protezy

od 150 PLN

podścielenie protezy
INNE

wzmocnienie protezy

300 PLN
siatka w płycie protezy (podczas wykonywania nowej)

łuk doginany
zacementowanie korony

100 PLN
odklejonej, istniejącej

szyna zgryzowa
szyna do wybielania

100 PLN
100 PLN
300 PLN

na jeden łuk zębowy (bez preparatu)

250 PLN

RTG
ZDJĘCIE

punktowe

usługa wyłącznie dla pacjentów objętych leczeniem

UWAGA!
- Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
- Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
- Ceny usług nie ujętych w cenniku są ustalane z lekarzem podczas planowania leczenia.
- Ceny wypełnień i odbudów nie uwzględniają kosztów dodatkowych elementów retencyjnych.
- Znieczulenia podczas zabiegów wykonywane są bezpłatnie (ekstrakcje, opracowywanie ubytków do wypełnień, ekstyrpacja miazgi itp.)
- Korekty w ciągu 1-go miesiąca od oddania gotowej protezy ruchomej wykonywane są z 50% rabatem.

20 PLN

